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Tiivistelmä

Teknologian kehittymisen myötä viihde on muuttunut digitaaliseen muotoon ja siirtynyt Internetiin
kaikkien ulottuville. Erityisen suosittuja ovat olleet vertaisverkot, joiden kautta viihdettä, kuten mu-
siikkia, elokuvia, televisiosarjoja ja pelejä on mahdollista hankkia helposti ja mukavasti kotoa kä-
sin, maksamatta niistä senttiäkään.

Vertaisverkkojen suurin ongelma on niiden kautta levitettävän aineiston laittomuus. Vaikka vertais-
verkot itsessään ovatkin ihan laillisia, suuri osa, arviolta 95 % kaikesta vertaisverkkojen kautta le-
vitettävästä materiaalista on siellä laittomasti, ilman oikeudenhaltijan lupaa. Oikeudenhaltijoille
toiminnasta aiheutuu rahallisia tappioita. Toisaalta vertaisverkot kuitenkin vaikuttavat positiivisesti
kulttuurin leviämiseen entistä laajemmalle.

Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa Internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa digitaalisten
tuotteiden jakelua. Tutkielman tarkastelun kohteena on erityisesti digitaalisessa muodossa oleva
musiikki, elokuvat, televisiosarjat, pelit ja ohjelmistot. Tutkielmassa pyritään selvittämään, mitä
tiedostonjakoverkkoina toimivat vertaisverkot ovat, millaisia erilaisia vertaisverkkoja on olemassa
ja miten niitä käytetään. Lisäksi tutkielmassa paneudutaan aiheen lainsäädännölliseen puoleen, joka
on tärkeä tuntea ja huomioida vertaisverkoissa liikkuvan laittoman aineiston vuoksi. Jakamalla ai-
neistoa vertaisverkoissa voi syyllistyä joko tekijänoikeusrikkomukseen tai -rikokseen, teon törkey-
den asteesta riippuen. Rangaistuksena voi olla sakkoa tai vankeutta ja hyvitys- tai korvausvelvolli-
suus. Pelkkä lataaminenkin on nykylain mukaan kiellettyä, muttei rangaistavaa. Toiminnasta voi
kuitenkin joutua hyvitysvelvollisuuteen.

Tutkielman yhtenä tavoitteena on myös selvittää vertaisverkkoihin liittyviä positiivisia ja negatiivi-
sia argumentteja. Vertaisverkkoihin liittyen pyritään löytämään sekä positiivisia että negatiivisia
vaikutuksia, niin kuluttajalle, tekijänoikeuden haltijalle kuin muillekin osapuolille.

Tutkielma on luonteeltaan teoreettinen tutkimus. Siinä ei siis ole empiiristä osuutta vaan tutkimus
perustuu tutkimuskirjallisuuteen. Lähdemateriaalina on käytetty muun muassa alan kirjallisuutta,
tieteellisten aikakauslehtien artikkeleita, muita artikkeleita, Internetiä sekä aiheesta aiemmin tehty-
jen tutkimusten materiaaleja. Tutkielmaa varten on myös haastateltu kahta aihepiirin asiantuntijaa.
Haastattelujen avulla on pyritty saamaan syvempi näkemys tutkittavaan aiheeseen.
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